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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Α
κόμα και μέσα στον Ιούνιο η Αθήνα σχεδιάζει να στεί-
λει το επίσημο αίτημα έναρξης των διαδικασιών για 
την απόκτηση των F-35, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και 

οι διαδικασίες για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) 
μετά το επίσημο ενδιαφέρον της Lockheed Martin, με στόχο η 
χώρα μας να συμμετάσχει στη γραμμή παραγωγής των μαχη-
τικών πέμπτης γενιάς.

Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας έχει επεξεργαστεί ήδη ένα προ-
σχέδιο και το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί το Letter of 
Request (LOR), δηλαδή η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
που θα σταλεί στην Ουάσιγκτον για τη διαθεσιμότητα και το κό-
στος των μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβασή του κατά τη συ-
νάντηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 
βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσε την απόφαση για την απόκτη-
ση μιας μοίρας αεροσκαφών F-35. «Ελπίζουμε να είμαστε σε θέ-
ση να προσθέσουμε αυτό το φανταστικό αεροπλάνο στη δύνα-
μη της Ελληνικής Αεροπορίας πριν από το τέλος αυτής της δε-
καετίας. Και είμαι χαρούμενος που την Παρασκευή η Lockheed 
Martin εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον της για επένδυση στην 

Τα επόμενα βήματα μετά 
τη συνάντηση Μητσοτάκη - 
Μπάιντεν. Το χρονοδιάγραμμα 
για την προμήθεια των μαχητικών 
πέμπτης γενιάς από τις ΗΠΑ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην 
Αμερική δεν είναι εύκολη και μονοσήμαντη. Επικρα-
τεί ενθουσιασμός στους γνώστες που ξέρουν τι σημαί-
νει να έχεις καθηλωμένους τους ισχυρότερους decision 
makers/αποφασίζοντες του πλανήτη, με ανοικτή διάθε-
ση αλλά και αρκετή καχυποψία ως προς το τι θα πεις, τι θα 
ζητήσεις και πόσο «ντελικάτα» ή «άγαρμπα» θα το κάνεις. 
Επιπλέον, το ταξίδι στην Αμερική είχε τέσσερις δομικούς 
πυλώνες: α) τη συνάντηση των δύο ηγετών, β) το life style 
μέρος των δεξιώσεων, γ) την ομιλία στο Κογκρέσο και τέ-
λος δ) το τι κερδίσαμε από όλα αυτά. Στο (β) και κυρίως 
στο (γ) πήγαμε ξεκάθαρα άριστα, ωστόσο στο (α) και στο 
(δ) υπάρχει ακόμα «νέφος» που δεν αφήνει τους απλούς 

ανθρώπους να χαρούν με την καρδιά τους, μη γνωρίζο-
ντας τι έχει γίνει. Το σημαντικό μέρος της συνολικής απο-
τίμησης βεβαίως δεν είναι το τι λένε οι «γνωρίζοντες», αλ-
λά τι λένε κυρίως οι πολίτες. Υπάρχει συγκράτηση σε αυτή 
την αξιολόγηση όπου διαπιστώνονται σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς για ευνόητους λόγους, 
αλλά και με βάση το μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνι-
κοοικονομική τάξη. Οι υψηλότερες μορφώσεις είναι θετι-
κότερες σε ό,τι συνέβη στην Αμερική. Οι υπόλοιποι όμως; 
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημοτικότητα των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα είναι περίπου στο 29%, ενώ το 62% των πολι-
τών έχει αρνητική άποψη. Η δημοτικότητα του «χειροκρο-
τητή» δεν μπορεί λοιπόν να μη μετράει στο χειροκρότημα. 

Μετράει και το ποιος χειροκροτεί
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Ολο το σχέδιο
για τα F-35

ΕΑΒ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ηδη ο υπουργός Εθνικής Αμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Ουάσιγκτον, μετά τις δη-
λώσεις του πρωθυπουργού, έδωσε το «πράσινο φως» στον αρ-
χηγό της Πολεμικής Αεροπορίας να προχωρήσει τις διαδικασίες 
για την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τον διπλό σχεδια-
σμό της Αθήνας για απόκτηση μαχητικών πέμπτης γενιάς, αλλά 
για και συμμετοχή στη γραμμή παραγωγής τους μέσω της ΕΑΒ 
είχε αποκαλύψει η Realnews την περασμένη Κυριακή.

ΕΑΒ 
Η κυβέρνηση, μέσω της ΕΑΒ, επιδιώκει να μπει στη γραμμή πα-
ραγωγής των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Ο,τι δηλαδή δεν κατά-
φερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το προηγούμενο διάστημα, με-
τά και την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τα ρωσικά αντι-

αεροπορικά συστήματα S-400. Ηδη η Lockheed Martin, κατα-
σκευάστρια εταιρεία των F-35, την περασμένη Παρασκευή, λί-
γες ώρες δηλαδή πριν ταξιδέψει ο πρωθυπουργός στην Ουάσι-
γκτον, εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον της για επένδυση στην 
ΕΑΒ. Το αίτημα της αμερικανικής εταιρείας έφτασε στο γραφείο 
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη, 
ο οποίος και χειρίζεται το θέμα της ΕΑΒ, με τις δύο πλευρές να 
είναι σε ανοιχτή γραμμή περίπου εδώ και έναν χρόνο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επόμενο μήνα αναμένεται να 
υπογραφεί ένα σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της 
Lockheed Martin και της ΕΑΒ και να ξεκινήσουν οι τεχνικές συ-
ζητήσεις ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας.

Το βασικό σενάριο είναι να μπει η αμερικανική εταιρεία με 
ένα ποσοστό στην ΕΑΒ και να πάρει το μάνατζμεντ. Η Lockheed 

Martin συνεργάζεται ήδη με την εταιρεία για την 
κατασκευή τμημάτων των F-16 και των C-130 
και θέλει να έχει ακόμα πιο ενεργό ρόλο, επιδι-
ώκοντας να καταστήσει την ΕΑΒ κόμβο της αμε-
ρικανικής εταιρείας στην ανατολική Μεσόγειο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η αμερικανική εταιρεία 
θα αναλάβει ουσιαστικά τα προγράμματα που 
«τρέχει» ήδη η ΕΑΒ και αυτά που θα προστε-
θούν μελλοντικά. Ετσι, μπορεί να ανοίξει ο δρό-
μος ώστε εξαρτήματα των F-35 να κατασκευά-
ζονται στη χώρα μας.

Το βασικό σενάριο προβλέπει το σπάσιμο της 
εταιρείας στα δύο. Στην ΕΑΒ Παγίων, που θα 
έχει τις εγκαταστάσεις και μπορεί να κρατήσει 
το Δημόσιο, και στην ΕΑΒ που θα περιλαμβάνει 
τα projects και τα προγράμματα που θα έχει η 
εταιρεία και θα συμμετάσχουν οι Αμερικανοί. 

Ετσι, αν όλα κυλήσουν ομαλά, η ελληνική βι-
ομηχανία θα μπορεί να αναλάβει και προγράμ-
ματα άλλων χωρών, όπως την αναβάθμιση μα-
χητικών από τις αραβικές χώρες, κάτι που όχι 
μόνο θα μεγαλώσει για τα καλά την ΕΑΒ, αλλά 
θα φέρει και νέες θέσεις εργασίας. 

Σχεδιασμός 
Οσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για τα 
F-35, από την αποστολή του επίσημου αιτή-
ματος, δηλαδή της επιστολής εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος, θα χρειαστούν 12 με 18 μήνες για 
να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Με 
την ολοκλήρωση της προεργασίας και της τε-
λικής θετικής έγκρισης, απαιτείται μια περίοδος 
μετάβασης, συνήθως πέντε χρόνια, που αφο-
ρά την κατασκευή των μαχητικών αεροσκα-


